Regulamin forum dyskusyjnego, komentarzy oraz czatu w Aplikacji i Portalu „Chopin Competition”
udostępnionych przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z forum dyskusyjnego,
dodawanie komentarzy oraz korzystanie z czatu w Portalu i Aplikacji „Chopin Competition”
udostępnionych przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, będących Funkcjonalnościami.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem szczegółowym zastosowanie znajduje
Regulamin korzystania z usług elektronicznych świadczonych za pomocą aplikacji i portalu
„Chopin Competition” udostępnionych przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, zwany
dalej
„Regulaminem
Aplikacji
i
Portalu”
i
dostępnym
pod
adresem
www.chopincompetition2015.com.
3. Oprogramowanie, wygląd, układ funkcjonalny i elementy graficzne Funkcjonalności oraz ich
bazy danych i treści nie pochodzące od Użytkowników stanowią przedmiot autorskich praw
majątkowych lub/i innych praw przysługujących Instytutowi lub/i innym osobom i podlegają
ochronie prawnej.
4. Zamieszczenie, przechowywanie i rozpowszechnianie przez Użytkowników Wpisów w
Funkcjonalności odbywa się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

II.

DEFINICJE
1. Wpis – zamieszczona, przechowywana i rozpowszechniania w Aplikacji przez Użytkownika
wypowiedź.
2. Rejestracja – założenie Konta przez Użytkownika w Aplikacji.
3. Konto - konto udostępnianie przez Instytut zgodnie z niniejszym regulaminem, którego
posiadanie jest konieczne dla korzystania z Funkcjonalności.
4. Login – indywidualne oznaczenie Użytkownika pod którym publikuje Wpisy w
Funkcjonalności.
5. Usługa – świadczona przez Instytut na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz
Regulaminie Aplikacji nieodpłatna usługa polegająca na udostępnianiu Użytkownikowi
możliwości zamieszczenia Wpisów w Funkcjonalnościach.
6. Moderator – osoba powołana przez Instytut do czuwania nad przestrzeganiem niniejszego
regulaminu i porządku w dyskusji toczącej się w poszczególnych Funkcjonalnosciach.

III.

ZASADY KORZYSTANIA Z FUNKCJONALNOŚCI
1. Każdy Użytkownik korzystający Funkcjonalności zobowiązany jest do przestrzegania zasad
niniejszego regulaminu.

2. Użytkownik może korzystać z Funkcjonalności Aplikacji tylko po wcześniejszym
zarejestrowaniu się w Aplikacji.
3. W trakcie Rejestracji Użytkownik jest zobowiązany do podania następujących danych:
imienia, nazwiska, adresu mailowego, hasła, loginu, płci, daty urodzenia, kraju pochodzenia.
Po zarejestrowaniu w Aplikacji Użytkownik otrzyma na podany wcześniej adres mail link
aktywacyjny potwierdzający dokonanie Rejestracji. Podanie ww. danych jest dobrowolne,
jednak ich niepodanie uniemożliwi korzystanie z Funkcjonalności.
4. Dane osobowe Użytkowników, przekazane zgodnie z ust. 3, podlegają ochronie prawnej, a
administratorem danych osobowych (w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie
danych osobowych) jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, ul. Tamka 43, 00-355
Warszawa, nr RIK 51/2001. Dane osobowe, o których mowa powyżej przetwarzane będą
przez Instytut w celach związanych z nadzorowaniem funkcjonowania Aplikacji oraz jej
Funkcjonalności, w tym w szczególności Wpisów na Forum, w Komentarzach i na Czacie,
prezentowaniem jej działania oraz w celach statystycznych. Każdy Użytkownik ma prawo
wglądu do treści swoich danych, prawo do ich poprawiania, żądania zaniechania ich
przetwarzania poprzez ich usunięcie oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach
określonych w przepisach ww. ustawy.
5. Cofnięcie zgody na przetwarzanie przez Instytut danych osobowych Użytkownika jest
równoznaczne z rezygnacją z korzystania z Usługi.
6. Użytkownik zobowiązany jest podać wyłącznie prawdziwe dane. Osobą odpowiedzialną za
prawdziwość danych podanych przy Rejestracji jest wyłącznie Użytkownik.
7. Podanie danych niezgodnych z prawdą uprawnia Instytut do zaprzestania świadczenia Usługi
Użytkownikowi.
8. Korzystanie z Usługi jest równoznaczne z:
a. złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o przyjęciu do wiadomości i akceptacji
wszystkich postanowień niniejszego regulaminu;
b. złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że dane osobowe, o których mowa w pkt
5 powyżej są zgodne z prawdą;
c. upoważnieniem Instytutu do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celu
korzystania z Usługi;
d. przyjęciem do wiadomości przez Użytkownika prawa dostępu do treści swoich
danych osobowych oraz ich poprawiania.
9. Aplikacja umożliwia zamieszczenie, przechowywanie i rozpowszechnianie Użytkownikom
ich Wpisów w poszczególnych Funkcjonalnościach przeznaczonych do zamieszczania i
rozpowszechniania Wpisów przez Użytkowników.
10. Wpisy Użytkowników rozpowszechniane są wraz z Loginem Użytkownika.
11. Zamieszczony przez Użytkownika Wpis zostaje automatycznie przyporządkowany do Loginu
Użytkownika pod którym Wpis zostaje przechowywany i rozpowszechniany.

12. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, Wpisy zamieszczane, przechowywane i
rozpowszechniane przez Użytkowników w Portalu i Aplikacji powinny spełniać następujące
warunki:
a. nie mogą zawierać treści sprzecznych z prawem,
b. nie mogą zawierać treści sprzecznych z zasadami współżycia społecznego lub
dobrymi obyczajami (w szczególności obraźliwych, wulgarnych),
c. nie mogą zawierać treści naruszających prawa innych osób (w szczególności
szerzących nienawiść rasową, obraźliwych dla cudzych uczuć religijnych, godzących
w cudzą godność, naruszających cudzą prywatność lub inne dobra osobiste),
d. nie mogą zawierać treści reklamowych,
e. nie mogą zawierać wiadomości przesyłanych łańcuszkowo,
f.

nie mogą zawierać treści w innych językach niż języki Portalu i Aplikacji to jest w
języku polskim, angielskim lub francuskim,

g. nie mogą zawierać tego samego Wpisu, zamieszczonego wielokrotnie,
h. nie mogą zawierać odwołań do innych adresów internetowych lub łączy do innych
stron internetowych,
i.

nie mogą zawierać treści reklamowych, promocyjnych Użytkownika lub innych osób i
podmiotów dotyczących jakichkolwiek produktów i usług.

13. Użytkownicy zamieszczają, przechowują i rozpowszechniają Wpisy na własną
odpowiedzialność. Instytut nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść Wpisów i
udostępnia jedynie techniczną możliwość ich zamieszczania, przechowywania i
rozpowszechniania.
14. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że ich Wpisy będą nieodpłatnie czytane i oceniane
przez inne osoby korzystające z Funkcjonalności.
15. Wpisy Użytkowników mogą być przenoszone przez Moderatorów do poszczególnych wątków
tematycznych w Forum. Wątki tematyczne w Forum mogą być zakładane wyłącznie przez
Moderatorów.
16. Wpisy Użytkowników w Komentarzach są zamieszczane w odniesieniu do określonych treści
zawartych w Portalu i Aplikacji. W przypadku usunięcia przez Instytut określonej treści z
Portalu i Aplikacji, Instytut jest uprawniony do podjęcia działań przewidzianych w pkt V.2. lit.
g niniejszego regulaminu.
17. Korzystanie z poszczególnych Funkcjonalności jest bezpłatne, z tym zastrzeżeniem, że
Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podmiotów świadczących
usługi telekomunikacyjne w zakresie dostępu do Internetu i transmisji danych (operatorzy
telekomunikacyjni) z tytułu korzystania z dostępu do Internetu lub/i transmisji danych,
zgodnie z cennikami i regulaminami świadczenia tych usług obowiązującymi u tych

podmiotów, przy czym wynagrodzenie to nie jest pobierane przez Instytut i nie stanowi
wynagrodzenia za korzystanie przez Użytkownika z Funkcjonalności.
18. Korzystanie przez Użytkownika z Funkcjonalności, a w szczególności zaakceptowanie
postanowień niniejszego regulaminu, jest równoznaczne z:
a. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika faktu, że zamieszczone,
przechowywane i rozpowszechniane przez Użytkownika Wpisy mogą być
nieodpłatnie czytane i oceniane przez inne osoby korzystające z Funkcjonalności;
b. wyrażeniem przez Użytkownika zgody na nieodpłatne czytanie i ocenianie jego
Wpisów przez inne osoby korzystające z Funkcjonalności;
c. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika faktu, że Wpisy
Użytkownika rozpowszechniane są wraz z Loginem Użytkownika.

IV.

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW
1. Użytkownik zobowiązany jest
do zamieszczania,
przechowywania
i
rozpowszechniania w Portalu i Aplikacji wyłącznie Wpisów spełniających warunki
określone w niniejszym regulaminie i Regulaminie Aplikacji i Portalu. Użytkownik
zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez Instytut z tytułu
zamieszczenia, przechowywania i rozpowszechniania przez Użytkownika Wpisów nie
spełniających warunków określonych w niniejszym regulaminie i Regulaminie
Aplikacji i Portalu.
2. Użytkownik zobowiązany jest posiadać wszelkie prawa do zamieszczanych,
przechowywanych i rozpowszechnianych przez niego w Portalu i Aplikacji Wpisów w
zakresie umożliwiającym ich zamieszczenie, przechowywanie i rozpowszechnianie w
Portalu i Aplikacji oraz bezpłatne czytanie i ocenianie przez inne osoby korzystające
Funkcjonalności, w tym zobowiązany jest posiadać autorskie prawa majątkowe do
tych Wpisów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.).
3. Złożenie oświadczenia o akceptacji niniejszego regulaminu, jest równoznaczne ze
złożeniem oświadczenia, że Wpisy Użytkownika nie będą naruszać praw autorskich w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.) ani wszelkich innych praw osób
trzecich w rozumieniu właściwych przepisów. Użytkownik zobowiązany jest do
naprawienia szkody poniesionej przez Instytut z tytułu ewentualnych roszczeń osób
trzecich związanych z naruszeniem praw autorskich lub jakichkolwiek innych praw
do Wpisów zamieszczonych, przechowywanych i rozpowszechnianych przez niego w
Portalu i Aplikacji.
4. Użytkownik zobowiązany jest dokonać stosownego rozliczenia ze wszystkimi
osobami, którym przysługują jakiekolwiek prawa do Wpisów zamieszczonych,
przechowywanych i rozpowszechnianych przez niego w Portalu i Aplikacji jeżeli
uprawnione osoby wystąpią z roszczeniami z tytułu przysługujących im praw.

5. Użytkownik zobowiązany jest dopełnić wszelkich prawem wymaganych czynności
niezbędnych do zamieszczania, przechowywania i rozpowszechniania Wpisów w
Portalu i Aplikacji oraz do zezwalania na ich czytanie i ocenianie przez inne osoby
korzystające Funkcjonalności zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
6. Jeśli Użytkownik nie jest twórcą Wpisu lub jest współtwórcą Wpisu winien posiadać
na podstawie umowy zawartej z osobami, którym przysługują jakiekolwiek prawa do
treści Wpisu lub/i z organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (jeżeli
takie pośrednictwo jest wymagane przez właściwe przepisy prawa) prawo do
zamieszczenia, przechowywania i rozpowszechniania Wpisu w Portalu i Aplikacji
oraz do zezwalania innym osobom na ich czytanie lub/i ocenianie na warunkach
określonych w niniejszym regulaminie. Przed zamieszczeniem Wpisu, którego
Użytkownik nie jest twórcą lub którego jest współtwórcą, Użytkownik jest
zobowiązany do skontaktowania się z osobami lub organizacją wymienioną w zdaniu
poprzednim, ustalenia zasad zamieszczenia i rozpowszechniania Wpisu w Portalu i
Aplikacji oraz do zawarcia z nimi stosownych umów. Użytkownik nie może
zamieszczać żadnych Wpisów, których nie jest twórcą lub których jest współtwórcą
bez uprzedniego ustalenia z osobami i stosownymi organizacjami wskazanymi w
niniejszym punkcie zasad zamieszczenia i rozpowszechniania Wpisów w Portalu i
Aplikacji, w tym opłat za jej rozpowszechnianie, które winien uiścić tym osobom i
organizacjom z tego tytułu. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkody
poniesionej przez Instytut z tytułu roszczeń osób trzecich, którym przysługują
jakiekolwiek prawa do Wpisów zamieszczonych, przechowywanych i
rozpowszechnianych przez niego w Portalu i Aplikacji oraz roszczeń organizacji
zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.
7. Użytkownik zamieszcza, przechowuje i rozpowszechnia Wpisy we własnym imieniu,
na własną rzecz i na własną odpowiedzialność. Udostępnienie przez Instytut Usługi
ogranicza się jedynie do udostępnienia rozwiązań technicznych. Oznacza to w
szczególności, że Instytut nie zamieszcza, nie przechowuje i nie rozpowszechnia
Wpisów Użytkowników we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność, a czynią
to Użytkownicy w swoim imieniu, na własną rzecz i własną odpowiedzialność.
8. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z Usługi. Usunięcie
przez Użytkownika Wpisu jest możliwe poprzez wysłanie do Instytutu odpowiedniego
oświadczenia o rezygnacji z korzystania z Usługi. Oświadczenie wskazane w punkcie
poprzednim powinno zostać wysłane na adres poczty elektronicznej nifc@nifc.pl oraz
powinno zawierać w szczególności Login Użytkownika, czas i datę zamieszczenia
Wpisu, nazwę Funkcjonalności i oznaczenie wątku lub treści w Portalu i Aplikacji w
jakiej Wpis został umieszczony. Instytut usunie z Portalu i Aplikacji Wpis
Użytkownika w terminie do pięciu dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia
Użytkownika wskazanego w zdaniu poprzednim. Postanowienie zdania poprzedniego
niniejszego punktu regulaminu nie ma zastosowania w przypadku Wpisów
zabezpieczonych na żądanie uprawnionej osoby lub organu na podstawie
obowiązujących przepisów prawa lub/i gdy obowiązek zabezpieczenia Wpisu o
określonej treści wynika z obowiązujących przepisów prawa, z tym zastrzeżeniem, że
w takich przypadkach Instytut jednocześnie blokuje (uniemożliwia) dostęp do Wpisu
Użytkownika.

V.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ INSTYTU
1. Instytut zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udostępniania i świadczenia Usługi
(zamknięcia Usługi) w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn
technicznych lub/i organizacyjnych, w tym ze skutkiem na dzień złożenia
oświadczenia określonego w zdaniu następnym. Instytut poinformuje Użytkowników
o rezygnacji z udostępniania i świadczenia Usługi poprzez zamieszczenie stosownego
oświadczenia Instytutu na stronie internetowej www.chopincompetition2015.com .
2. Instytut jest uprawniony do uniemożliwienia dostęp do Wpisu Użytkownika i/lub
zaprzestania świadczenia Usługi w przypadkach, gdy:
a. Wpis narusza przepisy prawa i/lub przepisy niniejszego regulaminu i/lub
Regulaminu Aplikacji i Portalu,
b. Instytut otrzyma urzędowe zawiadomienie lub uzyska wiarygodną wiadomość
o bezprawnym charakterze Wpisu,
c. Użytkownik podał przy Rejestracji dane niezgodne z prawdą,
d. Login Użytkownika narusza przepisy prawa i/lub przepisy niniejszego
regulaminu i/lub Regulaminu Aplikacji i Portalu,
e. Użytkownik cofnął zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów
określonych niniejszym regulaminem i Regulaminem Aplikacji i Portalu,
f.

Użytkownik złożył Instytutowi rezygnację z udostępnienia i świadczenia
Usługi,

g. Instytut usunął treść zawartą w Portalu i Aplikacji zgodnie z pkt III.17
niniejszego regulaminu.
3. Każdy Użytkownik może zgłosić Instytutowi przypadki zamieszczania,
przechowywania i rozpowszechniania przez innych Użytkowników Wpisów
niezgodnych z przepisami prawa i/lub niniejszym regulaminem i/lub Regulaminem
Aplikacji i Portalu poprzez funkcję „Zgłoś”. Użytkownik korzystający z funkcji
„Zgłoś” jest zobowiązany do należytej weryfikacji zasadności zarzutów dotyczących
Wpisów rzekomo naruszających prawo i/lub przepisy niniejszego regulaminu i/lub
Regulaminu Aplikacji i Portalu. Zgłoszenie bezpodstawne lub zawierające informacje
nieodpowiadające prawdzie może narażać Użytkownika, który dokonał takiego
zgłoszenia na odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Użytkownikowi, który
zamieścił, przechowywał lub rozpowszechnił Wpis objęty zgłoszeniem, w
szczególności jeśli zgłoszenie takie spowoduje utrudnienie w prawidłowym
świadczeniu Usługi przez Instytut.
4. Uniemożliwienie dostępu do Wpisu Użytkownika i/lub zaprzestania świadczenia
Usługi w przypadkach określonych w niniejszym regulaminie następuje bez
powiadomienia Użytkownika, z zastrzeżeniem pkt V.1.

5. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika
nieuprawniony dostęp osób trzecich do hasła i Loginu Użytkownika.

VI.

lub

ZMIANY ZASAD KORZYSTANIA Z FUNKCJONALNOŚCI.
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie
internetowej www.chopincompetition2015.com.
2. Instytutu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie.
Zmiany niniejszego regulaminu wchodzą w życie i są wiążące dla Użytkowników z
chwilą ich opublikowania (w szczególności poprzez opublikowanie treści regulaminu
zawierającego zmiany) na stronie internetowej określonej w pkt 1 powyżej, o ile nie
zastrzeżono inaczej.
3. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego zapoznawania się ze zmianami
niniejszego regulaminu.

